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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO
NR. 768 ,,DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS,
TINKLO KŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos
Švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komitetas, savivaldybės mokyklų vadovai nuodugniai
išanalizavo Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo
projektą (toliau - projektas). Daugumai projekto pakeitimų pritariame, tačiau projekte
nepakankamai atsižvelgta į mokyklų tinklo kūrimo ypatumus Šalčininkų rajono savivaldybėje,
kurioje ugdymas vykdomas trimis kalbomis.
Siūlome:
1. projekto 1.2.3. punkte pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Pradinės, pagrindinės mokyklos ar progimnazijos tipo mokyklos, išskyrus
nevalstybines mokyklas, vaikų socializacijos centrus, specialiojo ugdymo centrus, specialiąsias
mokyklas, kuriose ugdoma tautinės mažumos kalbomis, kurioms išlaikyti dėl mažo mokinių
skaičiaus nebepakanka lėšų, kuriose pagal mokyklose vykdomas švietimo programas mokosi 60 ir
mažiau mokinių, gali būti prijungiamos reorganizuojamos arba likviduojamos. Rekomenduojama
prijungti ar sujungti mokyklas, kuriose bendrojo ugdymo programos vykdomos ta pačia mokomąja
kalba. Pradinių, pagrindinių mokyklų ir progimnazijų, išskyrus mokyklų, skirtų mokiniams dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų ar dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, prijungtų prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas,
gali būti atliekama struktūros pertvarka ir toliau jos gali veikti tose pačiose patalpose kaip
Mokyklos struktūrinis padalinys.“
Savo siūlymą grindžiame tuo, kad:
- Kiekybinio slenksčio idėja specialiosioms mokykloms yra neteisinga mokinių atžvilgiu:
- Rajone veikia pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą
turintiems mokiniams. Joje ugdomi ir mokomi 43 mokiniai. Tai yra vienintelė Lietuvoje intelekto
sutrikimą turintiems mokiniams specialioji mokykla, kurioje dėstoma lenkų kalba.
- Mokykla puikiai atlieka savo funkcijas. Mokiniams sudarytos tinkamos ugdymosi ir
mokymosi sąlygos, teikiama mokymosi ir švietimo pagalba. Mokyklos aplinka yra pritaikyta
mokinių poreikiams, joje gausu specialiųjų ugdymo priemonių. Dirba kompetentingi
mokytojai, turintys ilgametę patirtį.
- Prie mokyklos veikia bendrabutis. Jame gyvena 70 proc. mokyklos mokinių. Bendrabutyje
suteikta galimybė specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui įgyti visaverčio savarankiško gyvenimo
pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Bendrabutis išsprendžia ir pavėžėjimo
klausimą, ypač tiems asmenims, kurie dėl savarankiškumo stokos negali kasdien važinėti į
mokyklą.

- Šalčininkų specialiąją mokyklą prijungiant prie bendrojo ugdymo programas vykdančios
mokyklos nepasieksime jokių teigiamų pokyčių. Jeigu specialusis ugdymas ir toliau būtų vykdomas
specialiosios mokyklos patalpose, jį vykdytų tas pats pedagogų skaičius, jokių papildomų lėšų
sutaupyta nebus. Bendrojo lavinimo mokyklai būtų užkrauta visiškai nereikalinga papildoma
didžiulė administracinė našta. Reorganizacija tik dėl reorganizacijos yra visiškai beprasmis dalykas,
ženkliai apsunkinantis darbą visoms suinteresuotoms šalims ir atimantis galimybę ir taip likimu
nuskriaustiems vaikams gauti jiems priklausantį valstybės finansavimą (specialios tikslines
dotacijas, ūkio lėšas).
- Mokyklos likvidavimo atveju vaikai bus paskirstyti į kitas rajono švietimo įstaigas.
Daugumoje bendrojo ugdymo mokyklų trūksta švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų.
Ne visi mokytojai dalykininkai yra tinkamai parengti darbui su didelių ir labai didelių specialiųjų
poreikių turinčiais mokiniais. Pedagogams trūksta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos reikia
tobulinti, o žinias nuolat atnaujinti. Daugelio mokyklų aplinka nepritaikyta tokių mokinių ugdymui.
Ne visos mokyklos gali sudaryti galimybę per pamoką dirbti dviem mokytojams ir padėjėjui.
Remdamiesi Geros mokyklos koncepcija švietime turime vadovautis aukščiausiu vaiko interesu,
atsižvelgti į vaiko gerovę, į tai kaip vaikas jausis mokykloje jeigu negaus reikalingos pagalbos.
Pagalba turi būti reali ir apčiuopiama. Drįstame prognozuoti, kad kai kuriems didelių ir labai didelių
specialiųjų poreikių vaikams įtraukusis ugdymas baigsis mokymusi namuose. Dėl turimų sutrikimų
jie negalės mokytis didelėse klasėse, nes jose yra daug triukšmo, įvairių dirgiklių, o protinę negalią
turintys mokiniai savo elgesio kontroliuoti negali. Mokytojas, dirbdamas su didele klase, negalės
skirti specialiųjų poreikių vaikui tiek dėmesio ir laiko, kiek jis gauna specialiojoje mokykloje.
- Šiuo metu Šalčininkų specialiajai mokyklai ugdymui ir ūkiui lėšų pakanka. Būtų visiškai
netikslinga ir neteisinga tokią mokyklą likviduoti ar reorganizuoti. Mokykla turi išlikti savarankiška
įstaiga, pati galinti priimti sprendimus ir atsakyti už savo veiklos rezultatus.
- Įtraukiojo ugdymo procese labai svarbu mokinių tėvams palikti pasirinkimo laisvę, kur ir
kokio tipo švietimo įstaigoje nori ugdyti savo specialiųjų poreikių turinčius vaikus.
2. projekto 1.2.14. papunktyje teiginyje ,,Jeigu savivaldybės ar valstybinėje gimnazijoje yra
mažesnis klasių, kuriose mokoma pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius už Taisyklių 1
priede nustatytą mažiausią tokių klasių skaičių, tokioms klasėms mokymo lėšos iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto neskiriamos“ siūlome įrašyti skirti 50 proc. kai klasėje ne mažiau
nei 8 mokiniai.
3. projekto 1.2.33., 1.2.34., 1.2.35. papunkčių 1 priedų pastabose įrašyti ,,Gali būti jungiama
po dvi klases“ (išbraukti žodį ,,gretimas“).
4. projekto 1.2.35. papunkčio 1 priedo Klasių, jungtinių klasių bendrojo ugdymo kriterijų
sąrašas nuo 2026-2027 mokslo metų 4 punkto Vidurinio ugdymo programa skiltyje Mažiausias
mokinių skaičius klasėje palikti 12, o ne 21. Tai leistų savivaldybėms užtikrinti vidurinio ugdymo
prieinamumą ir lygias galimybes įgyti vidurinį išsilavinimą gimtąja kalba miesto ir kaimo
mokiniams bei užtikrintų socialinį teisingumą. Savivaldybėms turėtų būti palikta galimybė pačioms
spręsti, kuriose vietovėse tikslinga išlaikyti gimnazines klases esant mažesniam negu priede
nurodytam 21 mokinių skaičiui.
Priėmus pakeitimą, kad vidurinio ugdymo programoje mažiausias mokinių skaičius klasėje
turi būti ne mažiau kaip 21, iš mokinių bus atimta galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą savo
gyvenvietėje, dalis mokinių neteks motyvacijos tęsti vidurinį ugdymą. Ilgainiui tai lems ne tik
ugdymo kokybės suprastėjimą ir dėl vidurinio ugdymo nebuvimo mokinių skaičiaus mažėjimą, bet
ir paspartins gyventojų migraciją.
Meras

Zdzislav Palevič
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